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De wereldwijde epidemie en de verspreiding van COVID -19 raakt ons allemaal. Aangezien 

de omvang van de impact ongekend is, is het belangrijk dat we samenwerken om dit virus 

klein te krijgen. 

We houden ons strikt aan de informatierichtlijnen en volgen de maatregelen en 

aanbevelingen van de regering, Tennis Vlaanderen en de Stad Borgloon strikt op. 

Dinsdag 17 maart werd door de overheid gecommuniceerd dat de maatregelen tegen de 

verspreiding van het coronavirus worden verlengd tot 5 april.  Dat betekent dat de 

maatregelen die eerder door Tennis Vlaanderen aangekondigd werden zeker tot die 

datum moeten opgevolgd worden, nml. : 

 Het clubhuis en cafetaria moeten verplicht sluiten 

 Vrij tennis spelen en het verhuren van tennisterreinen is niet toegestaan 

 Alle tennislessen moeten opgeschort worden 

 

https://www.istockphoto.com/nl/vector/vector-van-coronavirus-2019-ncov-en-virus-achtergrond-met-ziektecellen-covid-19-gm1209688838-350144647


SPORTKAMP PAASVAKANTIE 
 

De overheid heeft woensdag 18 maart beslist dat alle sportkampen in de Paasvakantie 

moeten opgeschort worden.  Naar aanleiding van deze richtlijn werden alle ouders 

gecontacteerd die hun kind hebben ingeschreven voor het Paaskamp. 

 

 

CARDIALE- EN STABILISATIETRAINING  
 

De 5-delige cardiale- en stabilisatietraining i.s.m. met Kiné Roux zal mogelijk op een later 

tijdstip starten.  

 

 

INTERCLUB IN HET VOORJAAR 
 

Het is duidelijk dat de Corona crisis en de beslissingen van de overheid een zware impact 

zullen hebben op de interclubkalender dit voorjaar.   Tennis Vlaanderen heeft een eerste 

analyse gedaan en enkele scenario’s opgesteld, rekening houdend met allerlei factoren, zoals :  

 Gaan de clubs er in slagen hun outdoor terreinen tijdig speelklaar te krijgen?  

 In welke mate kan de interclub uitgesteld of herpland worden ?  

 Moeten (groeps-)lessen, vrij spel,…, voorrang krijgen op geplande competities 

en/of interclub, of omgekeerd? 

Hopelijk krijgen we snel een antwoord van Tennis Vlaanderen.  We houden jullie op 

de hoogte van zodra we verdere informatie ontvangen. 

 

 

GROEPSLESSEN / START-TO-TENNIS / TENNIS WORK-OUT … 
 
 

Afhankelijk van de beslissingen van de regering / Tennis Vlaanderen / Stad Borgloon en de eventuele 
start van de interclub zullen deze lessen opgestart kunnen worden.  Later meer hierover. 
 

 

SEIZOENSOPENINGSRECEPTIE 
 

Op 28 maart as had onze seizoensopeningsreceptie moeten plaats vinden, maar om de gekende 

reden wordt deze uitgesteld naar een later te bepalen datum.  U zal terug een uitnodiging hiervoor 

ontvangen. 

 

 



WAT NU ? 
 

Om intussen tijd toch fit te blijven, geven we jullie enkele links mee  

https://www.youtube.com/watch?v=mmq5zZfmIws&fbclid=IwAR0SHY_eYSmC_Ki9r2cVTSG3aUoH9_

_dew-R0QGBQAn22EDPn_O973zvE1k 

https://www.youtube.com/watch?v=diPRDW6CxWM&fbclid=IwAR0a_0JG6zXGPegRryQlqWHK4t4bn

zuqGeaL7tqALQUNMNebRcREha3l4aQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-

vuR4PJh2c&fbclid=IwAR2fpDqRgfe8AO2hNq4qF5dlfL2BPsqoupS6LDP_1QHbFucCSjH9M_vu0j4 

https://www.youtube.com/watch?v=RqfkrZA_ie0&fbclid=IwAR2_MHLUlL5eYfmnSq3ne0tFtiqzGn5Djj

JApEvUxlllkuwO_sOdK5zeTMw 

https://www.youtube.com/watch?v=QN5Nu1aeYyc&fbclid=IwAR07ZIUDWlnnmDEdlVXtQnD0P5NTO

5XWIvJWCJI7qgW7wRN7Hti1ZjYmclg 

 

Veel succes !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook als tennisclub willen wij onze dank betuigen aan iedereen die zich inzet om dit virus te 

bekampen.  Wij zijn trots op jullie inzet en gedrevenheid. Respect ! 

Tot slot nog aan iedereen :  Volg de raad van de overheid strikt op, des te sneller kunnen we ons 

gewone leven hervatten en elkaar terug ontmoeten voor een gezellige tennismatch en een nog 

gezelliger après-tennis. 

 

Tot gauw, 

Het bestuur LTC 
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